
م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية ت�سهم 

يف احلملة اخلريية لروتاري ال�سلمانية 

يوا�سل نادي روتاري ال�سلمانية حملته ال�سنوية جلمع التربعات 

من خالل برناجمه ال�سنوي ل�سباق العوامات واملقرر اقامته بالتعاون 

مع فندق ومنتجع البندر يف 26 ابريل القادم.  وبهذه املنا�سبة تقدمت 

ب�سفتها  مالية  م�ساهمة  بتقدمي  الأمريكية  الأر�سالية  م�ست�سفى  ادارة 

راعياأ برونزياً للربنامج يف اطار الدعم واللتزام جتاه املجتمع.  

ال�سيك  الدكتور مي�سيل من�سور يقوم بت�سليم  ال�سورة يبدو  يف 

واأمرية  ال�سلمانية  روتاري  لنادي  القادم  الرئي�س  ايزك  �سبحات 

اإ�سماعيل.

طلبة عثمان بن عفان يزورون متحف 

النفط ومنتزه �سمو الأمرية �سبيكة

ال�سراكة  مفهوم  تر�سيخ  على  بابكو  �سركة  حر�س  من  انطالقا 

املجتمعية مع خمتلف املوؤ�س�سات املدنية للمجتمع البحريني والتزاما 

منها بدعم تلك املوؤ�س�سات يف خدمة الوطن وتلبية طموحاته املن�سودة، 

نظمت موؤخرا �سركة بابكو جولة تثقيفية ملجموعة من طالب مدر�سة 

عثمان بن عفان الإعدادية للبنني لزيارة متحف النفط ومنتزه �سمو 

الأمرية �سبيكة بالعوايل. وخالل اجلولة، تفقد الطلبة اأق�سام متحف 

النفط واطلع على املقتنيات النادرة التي ي�سمها املتحف والتي تعك�س 

النفط يف  الأوىل لكت�ساف  والبدايات  العريق  البحرين  تراث مملكة 

املنطقة اإبان حقبة الثالثينات. 

انفينيتي البحرين حتقق 

رقمًا قيا�سيًا للمبيعات

 اأنهت انفينيتي البحرين عام 2012م حمققة اأعلى ن�سبة مبيعات 

اإذ  كبري،  ب�سكل  ال�سوق  بذلك ح�ستها يف  و�سعت  وقد  الإطالق  على 

الوكيل   - واأولده  املوؤيد  خليل  يو�سف  �سركات  جمموعة  حققت 

يف  كبرياً  منواً   - البحرين  مملكة  يف  انفينيتي  ل�سيارات  احل�سري 

مبيعاتها على اأ�سا�س �سنوي وقدره 55% يف ال�سنة املالية 2012م.

وبف�سل النمو القيا�سي للمبيعات، فقد ح�سلت جمموعة �سركات 

ح�سة  يف   %0.8 بن�سبة  زيادة  على  واأولده  املوؤيد  خليل  يو�سف 

كل  �ساهمت  العام 2011م.  منذ  التناف�سي  الفخمة  ال�سيارات  قطاع 

انفينيتي  تد�سينهاموؤخراً،  التي مت  تلك  انفينيتي، وبخا�سة  �سيارات 

التجارية خالل  للعالمة  امللهم  الأداء  اإبراز  JX يف  وانفينيتي   G25

عام 2012م.

�سيتي  البحرين  جممع  لزوار  ميكن  الن   

رغبوا  لطاملا  التي  اللحظة  معاي�سة  �سنرت 

د�سنت  وقد  الكبرية!  ال�سا�سة  على  فيها 

منحت  لطاملا  التي  التجارية  العالمة  بيب�سي، 

ومثرية  نوعها  من  فريدة  جتارب  امل�ستهلكني 

عنوان  حتت  حملة  اأكرب  موؤخراً  لهتماماتهم، 

م�سجعيها  من  طالبة   ،”Live for Now«

توفرها  التي  وحيوية  بن�ساط  حلظتهم  عي�س 

لهم تقنية الواقع املعزز.

ا�ستمرت  الفعالية  هذه  ان  بالذكر  جدير 

ملدة 3 اأيام فقط من 14 ــ 16 مار�س احلايل 

وجتارب  خربات  من  �ساعات   10 وت�سمل 

الواقع  تقنية  وتطم�س  للغاية.  مثرية  تفاعلية 

هو  وما  حقيقي  هو  ما  بني  الفرق  املعزز 

ن�سمع  وما  نراه  ما  تعزيز  خالل  من  رقمي 

من  احلقيقية  للبيئة  وحقيقي  حي  عر�س  يف 

خالل ا�ستخدام الكامريات واأجهزة ال�ست�سعار 

والعر�س.

للتواصل معنا عبر صفحة فعاليات وإرسال االخبار والصور عبر 
فاكس: 17617107 صندوق بريد: 3232 او البريد االلكتروني 

بإشراف: عبدعلي قربان
Qurban8@gmail.comاو Qurban@alayam.com Activites
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صورة وخبر

بيب�سي تطلق مبادرة »ع�ش وقتك« لتقنية الواقع املعزز

زار وفد من جمعية الإرادة والتغيري 

بالرفاع  �ساملني  عي�سى  جمل�س  الوطنية 

�سارك  وقد  البحري  مبنطقة  ال�سرقي 

اجلميلة  الأم�سية  يف  الن�سائي  العن�سر 

واف  ب�سرح  اجلمعية  وفد  قام  والتي 

�سي�ستفيد  التي  والفوائد  اأهدافها  عن 

�سباب  وت�سجيع  البحريني  املواطن  منها 

يف  ت�سب  اأمور  يف  وانخراطهم  امل�ستقبل 

م�سلحة الوطن واملواطن.

جمعية الإرادة والتغيري الوطنية هي 

حديثه التاأ�سي�س ولكن �سوتها ي�سل اإىل 

كل بيت باململكة، فهي تعمل على زيارات 

مملكة  يف  املنت�سرة  للمجال�س  متعددة 

البحرين.

مبجل�سه  اجلا�سم  يو�سف  ا�ستقبل 

ال�سورى  بالرفاع ع�سو جمل�س  الأ�سبوعي 

اإىل عدد من  اإ�سافة  الذوادي  الأ�ستاذ خليل 

ال�سخ�سيات البارزة واملرتددة على املجل�س 

ويف  الأفا�سل  املحا�سرين  من  وبع�س 

مقدمتهم الدكتور فاروق ال�سمري والأ�ستاذ 

حممد البوعينني )اأبو �ساهني( احتوت تلك 

منها  متعددة  موا�سيع  على طرح  الأم�سية 

الذي  احلوار  ومو�سوع  الدينية  الأحاديث 

البحريني  ال�سارع  اأحاديث  اأهم  من  اأ�سبح 

اليوم.

جمل�ش عي�سى �ساملني ي�ستقبل وفداً من جمعية الإرادة والتغيري

جملــــــ�ش يو�ســـــف اجلا�ســـــم  ي�ستقبــــل زواره الكـــــرام

الت�سميم  معر�س  عن  امل�سوؤولون  ر  يتح�سّ

 INDEX،INDEX International الدويل 

Design Exhibition ، املعر�س الأكرب والأعرق 
والديكورات  الت�سميم  جمال  يف  املنطقة  يف 

منه.  جديدة  ناجحة  ن�سخة  لتنظيم  الداخلية، 

ولقد ا�ستقطب احلدث، منذ انطالقته منذ 23 عاماً 

م�سى، اأكرب العالمات التجارية الرائدة يف قطاع 

الديكورات الداخلية يف العامل، حيث حر�ست هذه 

العالمات على امل�ساركة يف املعر�س وا�ستعرا�س 

خرباء  اأمام  وت�سماميمها  منتجاتها  اأحدث 

الهند�سة املعمارية والت�سميم يف املنطقة. ويذكر 

الأو�سط  ال�سرق  الرائد من نوعه يف  املعر�س  اأن 

التجاري  دبي  مركز  يف  �سُيقام  اأفريقيا  و�سمال 

وحتى  مايو   20 الثنني  يوم  من  ابتداء  العاملي 

اخلمي�س 23 مايو 2013.   

معر�ش الت�سميم الدويل ي�سّلط ال�سوء على اأحدث البتكارات

البوليتكنك ت�سلم اجلوائز لطلبتها الفائزين مب�سابقات العيد الوطني املجيد
لبوليتكنك  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  قام 

بت�سليم  الع�سريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور  البحرين 

العيد  م�سابقات  يف  الفائزين  الطلبة  اإىل  اجلوائز 

دي�سمرب  البوليتكنك يف  نظمتها  التي  املجيد،  الوطني 

الوطني  بالعيد  احتفالها  فعاليات  مع  تزامًنا  املا�سي 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  جلو�س  وعيد  املجيد 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى، حفظه اهلل 

الفائزين،  الطلبة  الع�سريي  الدكتور  هناأ  وقد  ورعاه. 

لأجل  واملطالعة  التدرب  متابعة  اإىل  اإياهم  موجًها 

التي  ال�سور  التي ظهرت جلية يف  الرتقاء مبواهبهم 

�ساركوا بها يف امل�سابقات.

اأولهما  رئي�سيني،  على جزءين  امل�سابقات  ارتكزت 

الت�سوير الفوتوغرايف وفاز فيه كل من: عي�سى جالل 

البقايل  ر�سا  علي  وفاطمة  الأول،  باملركز  اخلاجة 

باملركز  الثاين، فيما فازت عبري جميد يو�سف  باملركز 

الثالث. اأما اجلزء الثاين فقد ارتكز على الت�سوير عن 

طريق الهاتف املحمول، وفاز فيه كل من: ح�سني جميل 

باملركز  ح�سن  �سابر  و�سيماء  الأول،  باملركز  خمي�س 

الثاين، فيما فاز عبداهلل ربيع حمادة باملركز الثالث.

وهوؤلء الفائزون ال�ستة مت اختيارهم من �سمن ما 

جمموعه 41 م�سارًكا تاأهلوا للم�ساركة، وقد مت اختيار 

قبل  من  معايري حمددة و�سعت  وفق  الفائزة  ال�سور 

ذووعالقة  اأع�ساء  ع�سويتها  يف  �سملت  حتكيم  جلنة 

عن  عبارة  واجلوائز  والت�سميم.  بالت�سوير  وخربة 

مبالغ نقدية تراوحت بني 150 ديناًرا للفائَزين باملركز 

الأول �سواء يف م�سابقة الت�سوير الفوتوغرايف اأو عن 

طريق الهاتف املحمول، و100 دينار للفائَزين باملركز 

باملركز  امل�سابقتني  يف  الفائزان  ح�سل  بينما  الثاين، 

الثالث على ما قيمته 50 ديناًرا بحرينًيا بالإ�سافة اإىل 

�سهادات بامل�ساركة. 


